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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (التغري املناخي)ثقافة مفهوم و

 لدى اجلمهور يف ليبيا
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  (التغري املناخي)ثقافة مفهوم و

 لدى اجلمهور يف ليبيا

 

 

 يونس شعبان الفنادي أ.
 ليبيا -طرابلس ، ادلركز الوطٍت لألرصاد اجلوية

Fenadi@yahoo.com 

 
 امللخص:

مصطلحًا علميًا متداواًل يف صبيع احملافل منذ عقود (  Climate Changeصار )التغَت ادلناخي
الدولية وادللتقيات العلمية والسياسية والثقافية بوجو عام، خاصة بعد تطور وسائل التواصل اإلعالمية 
والفضائية وادلواقع االجتماعية. ولكن ىناك إحساس أبن مصطلح )التغَت ادلناخي( الزال مبهمًا وغَت واضح 

مو وخطورتو ومسبباتو وأتثَتاتو كافًة. وللتعرف على مدى استيعاب اجلمهور ذلذا ادلصطلح يف تعريفو ومفهو 
ومعرفتو أبعليتو وتداعياتو، ومعلوماهتم عن اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ 

(UNFCCC)، ( سؤااًل مغلقًا حول "التغَت ادلناخي والبيئة يف55مت إعداد استبيان يتكون من )  "ليبيا
 :اآلتيةوتوزيعو دبدينة طرابلس، يرتكز على احملاور 

 .مدى اىتمام اجلمهور بظاىرة )التغَت ادلناخي( وما مصادر ادلعلومات العلمية الصحيحة حوذلا -1 
ربديد مستوى استيعاب اجلمهور آلاثر وانعكاسات ظاىرة )التغَت ادلناخي( والتدابَت ادلقًتحة  -5 

 .حياذلا
ودعم النشاطات واألعمال عند التعاطي مع )التغَت  اإلسهامعلى رغبة اجلمهور يف التعرف  -3 

 ادلناخي(.
ومن خالل ربليل عينة االستبيان ادلدروسة مت احلصول على عدة مؤشرات مهمة تتضمن معلومات 

ة عند تعكس بعض تصورات وأراء اجلمهور، واليت ؽلكن االستفادة منها لبناء برامج توعوية وتثقيفية شامل
 تناول قضية )التغَت ادلناخي( وتداعياهتا البيئية واالجتماعية.

وىذه الورقة العلمية تستعرض أىم نتائج االستبيان وأبرز ادلؤشرات البيانية اليت مت استنباطها من 
 خالذلا، وتقدم عرضاً لعدد من الرسومات البيانية اليت تربز توجهات اجلمهور وثقافتو حول التغَت ادلناخي.

 ، اجلمهور، ليبيا.التغَت ادلناخي: الكلمات املفتاحية
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ABSTRACT 
For decades, “climate change” has become a scientific term 

circulating in all international forums and scientific, political and cultural 

events in general, especially after the development of media and satellite 

communication and social sites. But there is a feeling that the term 

(climate change) is still vague and unclear in its definition, concept, 

danger, causes and effects. In order to identify the extent to which the 

public understands this term and its knowledge of its importance and 

repercussions, and their knowledge about the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC), a questionnaire consisting 

of (25) closed questions on “climate change and environment in Libya” 

was prepared and distributed in Tripoli, based on the following topics: 

 

1- The extent of public interest in the phenomenon of (climate change) 

and what are the sources of correct scientific information about it. 

2- Determining the level of public understanding of the effects and 

repercussions of the phenomenon (climate change) and the proposed 

measures in this regard. 

3- Recognizing the public's desire to contribute and support activities 

and businesses when dealing with (climate change). 

 

By analyzing the studied sample, several important indicators were 

obtained which include information that reflects some of the public's 

perceptions and opinions, of the public sample which can be used to 

build comprehensive awareness and educational programs when dealing 

with the issue of (climate change) and its environmental and social 

repercussions. 

This scientific paper presents the most important results of the 

questionnaire and the most prominent graphic indicators that have been 

deduced through it, and shows a number of graphs that highlight the 

public's attitudes and culture of climate change. 

Keywords: climate change, public, Libya.  
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 :مقدمة - 1
وكذلك  ،أصبح ادلناخ موضوًعا مهًما يلقى االىتمام على الصعيد الشعيب العام

احلكومي الرمسي يف صبيع اجملتمعات اإلنسانية ولدى حكومات دول العامل أصبع، منذ إعالن 
العلماء أن بعض األنشطة البشرية قد تسبب تغَتًا مدمرًا وخطَتًا يف خصائص ادلناخ العادلي. 
فادلناخ ىو عنصر أساسي يف منظومة التوازن البيئي سواء من خالل متوسطات الطقس أو 

 القراءات ادلتطرفة والتغَتات ادلصاحبة ذلا يف أي منطقة.قيم 
درجات احلرارة وكميات ة للمناخ ىي متوسط اً، تعترب العناصر اجلوية الرئيسوأساس

ىطول األمطار اليت تعد مؤشرات جيدة للرطوبة واجلفاف ومستوايت التسخُت والتربيد تؤثر 
ائية اذليدرولوجية والتنوع البيولوجي الطبيعي الدورة ادل :مثل ،بشكل كبَت على النظم البيئية

وأيًضا على معدل اإلنتاجية البشرية العامة يف العمل ومعايَت نقاوة وصحة ورفاىية احلياة يف 
 الوقت نفسو.

فعلى سبيل ادلثال، من ادلفًتض أن يكون لدى األشخاص يف ادلناطق الرطبة واحلارة 
منخفضة يف العمل ومعدالت تقديرية عالية لرفاىية جًدا واجلافة مثل الصحراء مستوايت أداء 

منخفضة بسبب درجات احلرارة ادلرتفعة واجلو احلار الذي يعيشون فيو، بينما األشخاص يف 
أولئك يف القطب الشمايل، حيث تكون أشعة الشمس غائبة  :مثل ،ادلناطق الباردة والرطبة

ىم وطاقاهتم العملية ومنتوجيتهم سباًما وساعات النهار زلدودة وقصَتة جًدا، فإن أداء
Productivity.يف تلك الظروف ادلناخية تكون بدرجة أعلى سواء يف العمل أو احلياة اليومية 

ويظن البعض أن تغَت ادلناخ قضية جديدة، ولكن منذ أكثر من قرن من الزمان، 
 يف إحدى أوراقو  Svante Arrheniusم أشار األستاذ السويدي1896وربديدًا سنة 

قد يكون ذلا  ،البحثية ادلنشورة إىل أن زايدة غاز اثين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي
أتثَتات على درجات احلرارة يف طبقات الغالف اجلوي السفلى خاصة طبقيت الًتوبوسفَت 

"Troposphere" والسًتاتوسفَت "Stratosphere على التوايل. وىذه الكميات من غاز "
ابإلضافة إىل العديد من مركبات الكلوروفلوروكربون  اثين أكسيد الكربون،

Chlorofluorocarbons (CFCs األخرى اليت أصبحت تُعرف ابسم الغازات الدفيئة )
 ادلسببة دلا يسمى "االحتباس احلراري"، تعترب من أىم العوامل ادلساعلة يف تغَت ادلناخ.
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ادلناخ على أن (: "يتفق صبيع علماء Moore ،1998ويف ىذا الصدد، يقول )
الزايدة يف الغازات الدفيئة ستؤثر على ادلناخ، على الرغم من أهنم غَت متأكدين من كيفية 

( "كان من ادلتوقع أن ترتفع Malanson ،1989ذلك وإىل أي درجة". كما يضيف )
درجات مئوية خالل القرن القادم ]ىذا[، لكن  5و  1درجة حرارة ادلناخ العادلي بُت 

 .احلرارة العادلية ذلذا القرن ]ادلاضي[ تظهر كالً من التسخُت والتربيد" سجالت درجات
وعلى الرغم من أن انبعااثت وتركيزات مركبات الكلوروفلوروكربون يف الغالف اجلوي 
ترجع إىل تقلبات طبيعية مثل االنفجارات الربكانية وظواىر جوية، إال أن بعض األنشطة 

يجة للتوسع يف قطع أشجار الغاابت وتقليص ادلساحات البشرية زادت ىذه االنبعااثت نت
اخلضراء يف بناء الطرق أو ادلنازل، ويف حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي يف إنتاج 

 الصناعات الكيماوية وتوليد الطاقة.
ووفرت دراسات البحث العلمي الضخمة تنبؤاٍت متعددة لالحًتار العادلي، ولكن ال 

ا يكفي إلثبات أن األسباب ىي أنشطة بشرية، أو إىل أي مدى يوجد دليل قوي وواضح دب
تساىم يف ىذه ادلشكلة البيئية. عالوة على ذلك، فإن ظهور مصطلح عدم اليقُت 

"Uncertainty بشكل شائع وعلى نطاق واسع يف معظم واثئق وتقارير اذليئة احلكومية "
 Intergovernmental Panel on Climate Changeادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC يؤكد أبنو ال تزال ىناك حاجة ماسة إىل ربليل عميق وتفسَت دقيق لتقلبات )
ادلناخ، وابلتايل ينبغي بذل جهود أكرب لتحسُت ادلفاىيم لعملية ادلناخ والديناميكا احلرارية يف 

 الغالف اجلوي بشكل عام. 
 الدراسات العلمية والتدابري الدولية: - 2
 لمية:الدراسات الع -أ

منذ أواخر القرن التاسع عشر أشارت بعض الدراسات العلمية إىل أن ىناك 
اضطراابت يف الغالف اجلوي وعدم استقرار العناصر ادلناخية. مث يف شبانينيات القرن العشرين 

وأرجعت الدراسات  Global Warmingسجلت ظاىرة )التسخُت( الكوين أو العادلي
 Ozoneاستنزاف وترقيق واطلفاض مسكو  ذلك إىل تعرض حزام األوزون إىل

Depletion Layer  وىو احلزام الفاصل بُت طبقيت السًتاتوسفَتStratosphere 
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يف الغالف اجلوي، وأحملت إىل أن سبب ذلك ىو الغازات  Ionosphereواأليونوسفَت
اليت تطَت يف مستوايت طَتان عالية يف  Jet Plansادلتطايرة من عوادم الطائرات النفاثة 

 الغالف اجلوي، وتفكيكها جلزيئات غاز األوزون وابلتايل ترقيق مساكة احلزام الغازي.
ولكن نتيجة ضغوطات واعًتاضات شركات الطَتان العادلية الكربى ادلصنعة للطائرات 

بعااثت الغازات مت ذباوز ذلك ادلسبب، وأعلن العلماء أبن السبب قد يعود إىل زايدة ان
، ولكن حىت ىذا مت االعًتاض عليو  Chlorofluorocarbons (CFCs)الدفيئة

كذلك من الشركات ادلصنعة وآخرين ذوي العالقة التجارية هبا. وإثر ذلك أعاد العلماء 
البحث رلدداً ومت اإلعالن أبن السبب يف زايدة درجات احلرارة وانعكاساهتا األخرى يرجع إىل 

دون ربديد ىذه النشاطات بدقة، حىت وإن  Human Activitiesبشرية النشاطات ال
ظل الًتكيز على مسببات زايدة انبعااثت غاز اثين أكسيد الكربون وادليثان وغَتىا من 
العناصر وادلركبات الكيميائية، والدعوة دلواصلة البحث والدراسة حول قضااي التغَت ادلناخي 

 والبيئة بشكل عام. 
تغَت ادلناخي معقدة ومتداخلة من األحباث اليت تؤكد أن أسباب ال وىناك العديد

يوجد عامل واحد ؽلكن أن يشرح التغَتات اليت ربدث خالل األزمنة كلها، فبعض وال
التغَتات ؽلكن أن تكون نتيجة عدم االستقرار الطبيعي يف الدورة اذلوائية العامة للغالف 

 (. Chandler ،1981اجلوي )
 Paleoclimatologyاسة ادلناخات القدؽلة يف العصور الغابرة كما أن علم در 

الذي يهدف إىل التحديد الكامل لالختالفات ادلناخية يف كل أرجاء الكرة األرضية خالل  
كل األزمنة منذ بداية تكون كوكب األرض، الزال يعترب أن التغَتات ادلناخية غَت مفهومة 

 (.Sellers ،1965سباماً )
ية لألرصاد اجلوية تؤكد أن ىناك شكوكًا يف تقدير سلوك وتوجو ادلناخ، وادلنظمة العادل

ويرجع ذلك لعدم اليقُت الدقيق أو االستيعاب التام للمفاىيم األساسية خلصائص السحب، 
وحىت تكرار الظواىر ادلتطرفة اليت تؤثر على األقاليم ادلناخية، وكذلك كيفية تفاعل احمليطات 

 (.WMO ،5223التسخُت العادلي. )والرقائق اجلليدية مع 
( أن التغَت ادلناخي مسألة كونية عادلية ذلا العديد من Shadid ،5227ويقول )

 ادلـــــد من تبــــــايل البــــاطق بشكل متفاوت ومتباين وابلتـــالتأثَتات ادلختلفة على عدة دول ومن
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 ذات الثقافات ادلختلفة للتعاطي مع ىذه الظاىرة ادلناخية. واآلراءاألفكار 
 The climateجريت عدة دراسات استبيانية شلاثلة ذلذا العمل من بينها وقد أُ 

change attitude survey  اليت قام هبا فريق علمي برائسةRhonda 
Christensen  م، أكدت يف خاسبتها 5215من جامعة نيو تكساس األمريكية سنة

أعلية ىذا العمل االستبياين يف قياس ومعرفة التطورات يف مفاىيم التغَت ادلناخي والتدابَت 
 (.Rhonda ،5215الالزمة ذباىو. )

 التدابري الدولية: -ب  
ت العلمية وتطبيق لتوطُت التعاون الدويل يف رلال التغَت ادلناخي وإعداد الدراسا

ت ادلنظمة ئنشاالجراءات الدولية كهدف صباعي لدول العامل مع أىداف أخرى غَته، أُ 
( UNEP( ابلتعاون مع برانمج األمم ادلتحدة للبيئة )WMOالعادلية لألرصاد اجلوية )

ادلناخية ( دلتابعة التغَتات IPCCم اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ )1988سنة 
وتزويد احلكومات بتقارير دورية وتقييمات رمسية وعلمية ومقًتحات إجرائية حول كل ما يطرأ 

  (. Grubb et al.  ،1999عليها من تطورات )
 Earth Summitم تنادت دول العامل وعقدت قمة األرض 1992ويف سنة 

يو دي جانَتوا ابلربازيل  مدينة ر دبشاركة عدد كبَت من رؤساء العامل ووفود حكومية رمسية يف
وبرانمج األمم ادلتحدة WMO ومت خالذلا االتفاق بُت ادلنظمة العادلية لألرصاد اجلوية 

على مواصلة متابعة موضوع التغَت ادلناخي، وإصدار اتفاقية األمم ادلتحدة   UNEPللبيئة
 United Nations Frameworkاإلطارية بشأن التغَت ادلناخي 

Convention on Climate Change (UNFCCC واليت انبثقت عنها )
اللجان الوطنية للتغَت ادلناخي لتويل اإلجراءات على الصعيد الوطٍت، وتبعها الحقًا بروتوكول 

م 5225جوىانسربج )جنوب إفريقيا( عام م، وكذلك يف 1997كيوتو يف الياابن سنة 
واصل سنواًي دلتابعة تطورات التغَت وغَتىا من القمم واللقاءات العلمية الدولية اليت الزالت تت

لتكييف االقتصاد العادلي والسياسات البيئية  ؛ادلناخي وازباذ ما يلزم والتدابَت من القرارات
 وفًقا لسيناريوىات تغَت ادلناخ ادلتوقعة.
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 ":Cultureمفهوم "الثقافة  - 3
" UNESCOتعّرف منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلوم والثقافة "اليونيسكو 

الثقافة دبفهومها الشامل أبهنا )ادلميزات ادلعنوية، الروحية، الفكرية والعاطفية اليت سبيز رلتمع ما 
ا الفنون، اآلداب، أظلاط احلياة، احلقوق األساسية أو رلموعة اجتماعية معا. ويشمل أيضً 

و يف إعالن وذلك كما أوردت ،لإلنسان ومنظومة القيم االجتماعية والتقاليد وادلعتقدات(
مكسيكو سييت بشأن السياسات الثقافية خالل ادلؤسبر العادلي للسياسات الثقافية الذي انعقد 

 .1985أغسطس 6يوليو إىل  56ابدلكسيك خالل الفًتة من 
أما قاموس جامعة كامربيدج الربيطانية فيعرف الثقافة أبهنا )األسلوب ادلتبع يف احلياة 

 Cambridgeمة لفئة معينة من الناس يف زمن معُت )خاصة العادات وادلعتقدات العا
English Dictionary, 2016.) 

( يشتمل على Cultureومن خالل ىذا التعريف الواسع صلد أن مفهوم الثقافة )
رلموعة من ادلعارف وادلعلومات وادلعتقدات، واإلجراءات، والسلوكيات اليت يتّم تكوينها 

، والثقافة اليت يكّوهنا أّي شخص يكون ذلا أتثَت قوي وتوطينها ومشاركتها ضمن فئة معينة
ومهم على سلوكو، كما تدّل الثقافة على رلموعة من السمات واذلوايت اليت سبّيز أّي رلتمع 
عن آخر، منها الطابع الوطٍت اخلاص يف أظلاط التفكَت والفنون، وادلوسيقى وادلعتقدات 

كيات ادلمارسة والعادات والتقاليد السائدة، الدينية، واألعراف، والقيم واألخالق والسلو 
 وغَتىا. 

والقيم واألفكار وأظلاط التعبَت  ئوؽلكن كذلك تعريف الثقافة أبهنا )رلموع ادلباد
العقلي والعاطفي، اليت توجو السلوك، تفسر مظاىر احلياة االجتماعية وسلوك اإلنسان 

ذبيب عن تساؤالت، وسُبّكن من االجتماعي، وتربر ادلواقف واألفعال، وتطرح تساؤالت و 
تكييف احلياة والتكيف معها" وذلذا فإهنا ابلضرورة يف عالقة وطيدة مع كل اجلوانب ادلادية 
وادلعاشية، ..( و)تتجو الدراسات احلديثة كلها إىل أن ربّمل الثقافة معٌت واسعاً، ىو الذي 

اط السلوك ادلشًتك توقف عنده االنًتبولوجيون بوجو خاص، فهي عندىم تضم صبلة أظل
 السائد يف رلتمع معُت، سواء كانت معنوية أو مادية(.

  



 

 

 

 السابع لكلية اآلداباملؤمتر العلمي 

 التغريات املناخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (

 م5255ديسمرب  59سرت 

 

 
 

248 

 :"Climate Changeمفهوم "التغري املناخي  - 4
تقلبات الطقس يشَت تغَت ادلناخ إىل التغَتات اليت تطرأ مع مرور الوقت على متوسط 

احلرارة وىطول األمطار يف منطقة ما. ويتم قياس ذلك من خالل تسجيالت التغَت يف درجة 
ح البحر. ارتفاع مستوى سط :مثل ،وغَتىا من العناصر اجلوية، جبانب مؤشرات مهمة أخرى

درجة لتغَت ادلناخ الذي يتابع رصده العلماء ىو قراءات متوسطات  ولكن يظل ادلؤشر الرئيس
 حرارة سطح األرض منذ العقود اخلمسة ادلاضية وحىت الوقت الراىن.

درجة حرارة البحار واحمليطات أيًضا عاماًل مهًما نظرًا لتأثَتىا على درجات  كما تعترب
حرارة سطح الكرة األرضية، فاحمليطات سبتص الكثَت من احلرارة ادلضافة إىل نظام مناخ 
األرض، ومع حاالت ادلد واجلزر ودوران األرض، يتم عرب ىذه اآللية الفيزايئية 

(Convectionضخ طاقة حرارية يف  ).الغالف اجلوي، تزيد درجة التسخُت  
( يف تقريرىا اخلامس لسنة IPCCوذكرت اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ )

درجات احلرارة العادلية منذ منتصف القرن م أن "معظم الزايدة ادللحوظة يف متوسط 5213
يف ادلائة( بسبب الزايدة ادللحوظة يف تركيزات  95العشرين مرجحة جدًا وبنسبة )أكثر من 

 غازات الدفيئة البشرية ادلنشأ". 
وبعبارة أخرى، يُعتقد العلماء أن معظم التسخُت احلراري خالل اخلمسُت عاًما ادلاضية 
ىو نتيجة النشاط البشري الذي أدى إىل زايدة مستوايت اثين أكسيد الكربون يف الغالف 
اجلوي بسبب حرق الوقود األحفوري والتوسع يف استخدام األراضي وانسحار الغطاء النبايت، 

 دة درجات احلرارة العادلية دبعدل مل يسبق لو مثيل يف راريخ البشرية. شلا أدى إىل  زاي
 عالقة الثقافة ابلتغري املناخي: -5

تغَت ادلناخ ىو أحد أكرب التهديدات اليت تواجو ادلنظومة الثقافية سواء كانت ادلادية أو 
َتة نتيجة ظاىرة التغَت غَتىا. فاآلاثر التارؼلية وادلمتلكات الًتاثية العادلية تعاين هتديدات كب

ادلناخي، سواء من احلرائق أو الفيضاانت أو اجلفاف أو ادلد البحري. كما أن انتقال الشعوب 
حبثًا عن أماكن آمنة  يهدد اقتالع رلتمعاهتا وتعطيل أظلاط احلياة أبكملها، دبا يف ذلك 

دلمارسات االجتماعية شلارسة الًتاث احلي ونقلو وانقراض التقاليد الشفوية وفنون األداء وا
واألحداث االحتفالية وادلعارف. كما يساىم تغَت ادلناخ أيًضا يف ضياع الفرص االقتصادية يف 



 

 

 

 (التغري املناخي)ثقافة مفهوم و

 لدى اجلمهور يف ليبيا

 

 
 

249 

تنظيم ادلناشط والربامج الثقافية واإلبداعية، وزايرة األماكن السياحية والثقافية. وإصباالً، يؤدي 
، شلا ػلد بشكل كبَت من قدرهتا تغَت ادلناخ إىل تعطيل حياة اجملتمعات يف صبيع أضلاء العامل

 على الوصول إىل ثقافتها واالستفادة منها، وتبدل سلوكياهتا وتصرفاهتا وشلارساهتا احلياتية.
ولذلك فإن أعلية الثقافة للتعامل مع التغَتات ادلناخية تكمن يف أهنا عنصر سلوكي 

حلماية التنوع ويسعى مباشرة بشكل أساسي  ،يتسم ابلوعي واإلدراك، ومادي التعامل
 البيولوجي، واحملافظة على ادلوروث اإلنساين وتوفَت بيئات نظيفة تسهم يف استدامتو. 

 التغري املناخي يف ليبيا: - 6
ال شك أن ليبيا تتأثر بنتائج التغَت ادلناخي أسوة بكل دول العامل، خاصة وأن موقعها 

 ئربى يف جنوهبا، إىل شواطاجلغرايف غلعلها جسر عبور لطاقات حرارية من الصحراء الك
ادلتوسط يف مشاذلا، إضافة إىل تنوع التضاريس اجلغرافية اجلبلية والسهلية وتوزيعها على امتداد 
الشريط الساحلي األطول على البحر األبيض ادلتوسط. ولكن رغم أعلية ىذا ادلوقع اجلغرايف 

اخية على ليبيا الزالت زلدودة إاّل أن الدراسات الدقيقة حول مدى أتثَت ظاىرة التغَتات ادلن
 :واندرة وغَت دقيقة. وكذلك التقارير العلمية من اجلهات ادلعنية ادلتخصصة رغم تعددىا مثل

ادلركز الوطٍت لألرصاد اجلوية واذليئة العامة للبيئة واللجنة الوطنية للتغَت ادلناخي وادلركز اللييب 
حثية الذي تبذل يف ىذا اجلانب من صبيع للتغَتات ادلناخية، وابلتايل فإن كل اجلهود الب

األطراف تضيف الكثَت من ادلعلومات والنتائج ادلهمة وتطبيقاهتا يف رلاالت التنمية وأوجو 
 احلياة بشكل عام.

ستعرض ادلفهوم العام لدى اجلمهور عن التغَتات تل الدراسة هيت ىذأتويف ىذا السياق 
واستقراء بعض اآلراء وادلقًتحات واألفكار اليت تعكس مستوى الوعي خبطورة ىذه  ،ادلناخية

 الظاىرة، وإمكانية االستفادة من اآلراء كافًة.
 مصدر البياانت ومعلومات الدراسة: - 7

مت احلصول على بياانت ومعلومات ىذه الدراسة ابستخدام أسلوب العينات جلمع 
يًا من شرائح اجملتمع الذي تتم دراستو يف نطاقها اجلغرايف، البياانت من رلموعة سلتارة عشوائ

 :مثل ،وتعميم نتائجها على رلتمع العينة ابلكامل. ورغم وجود عدة أخطاء يف ىذا األسلوب
فإن أسلوب العينة   Bias Errorوخطأ التحيز Random Errorخطأ الصدفة 
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يف، كما ؽلكن تفادي التحيز الناتج العشوائية البسيطة يوفر الكثَت من الوقت واجلهد والتكال
عن عدم الدقة يف القياس نتيجة زلدودية أفراد العينة ادلدروسة. وتكونت عينة الدراسة من 

مت توزيعها على شرائح  ،فرداً  552سؤااًل مغلقاً لعدد  26تفريغ إجاابت استبيان يتكون من 
 (.1988)الطبويل،  عشوائية دبدينة طرابلس

 دراسة:خصائص عينة ال - 8
( جنس العينة والذي يظهر توازاًن نسبيًا ملحوظًا بُت الذكور 1ؽلثل اجلدول رقم )

( يبُت سبركزًا نسبيًا واضحًا يف الفئة 5%(، بينما اجلدول رقم )48.4%( واإلانث )51.6)
%( وىو يعكس نضوج عينة الدراسة من انحية العمر 32.4( سنة وىو )49-42العمرية )

 وعقالنية إجاابهتا على أسئلة االستبيان.وابلتايل مسئولية 
 .(: جنس العينة1جدول )

 )%( العدد اجلنس
 51.6 159 ذكر
 48.4 151 أنثى

 122 252 اجملموع
 

 (: الفئات العمرية للعينة2جدول )
 )%( العدد الفئة العمرية

22-29 53 51.5 
32-39 53 51.5 
42-49 76 32.4 
52-59 55 55.2 
 5.5 13 فأكرب 62

 122 552 اجملموع
                              

( الذي يعرض ادلستوى الدراسي للعينة أن أغلبية العينة 3ونستنتج من اجلدول رقم )
واليت يتمثل فيها طلبة وخرغلو اجلامعات أكثر من نصفها  ،من ادلستوايت التعليمية العالية

وابلتايل سبنح الدراسة  ،%( وىو ما يعطيها مصداقية وثقة أكرب يف إجاابهتا97.6وربديدًا )
 ربليالً ونتائج ذات أعلية معتربة.
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 (: ادلستوى التعليمي للعينة3جدول )
 )%( العدد املستوى التعليمي
 2.8 5 دون الثانوية العامة

 1.6 4 الثانوية العامة
 56.4 66 طالب جامعي
 48.8 155 خريج جامعي
 55.4 56 أعلى من ذلك

 122 252 اجملموع
 

  :التحليل واملناقشة - 9
جلدولة وتبويب وتصنيف وربليل عينة   Microsoft Excelمت استخدام برانمج 

مت التحليالت جلوانب سِّ الدراسة واستخراج رسومات بيانية الستنباط ادلؤشرات منها. وقد قُ 
 :يتفرعية كاآل

  أواًل: مفهوم التغري املناخي ومصادر املعلومات:
% أهنا مسعت دبصطلح "التغَت ادلناخي" شكل 97.6أكدت العينة ادلبحوثة بنسبة 

% أبنو 3.5% إىل أنو "ارتفاع درجة احلرارة"، و12.2ودالالتو ادلتعددة حيث أشار (، 1)
% أبنو "قلة ادلطر"، بينما 1.5% أبنو "ظواىر اجلفاف والعواصف"، و5.8"نقص ادلياه"، و

% أبنو "صبيع ما سبق" وىو ما يؤكد أن ادلبحوثُت على معرفة بقضية التغَت 85.8أفاد 
،. أما مصادر معارفهم ومعلوماهتم فقد تباينت بُت "وسائل (5ادلناخي وأسبابو شكل )

%، وادلركز الوطٍت لألرصاد 16.8%، واذليئة العامة للبيئة بنسبة 54.4اإلعالم" بنسبة 
%، وشكلت ادلصادر األخرى غَت ىذه اجلهات الفنية احلكومية نسبة 8.2اجلوية بنسبة 

ال تقوم بدورىا فيما ؼلص التوعية (، شلا يدل على أن اجلهات احلكومية 3% شكل )52.4
 بظاىرة التغَت ادلناخي وتعزيز ثقافة التكيف معو بشكل جيد.

 :اثنياً: التغري املناخي يف ليبيا
برزت يف عدد أسئلة  ،استحوذ الشأن اللييب يف قضية التغَت ادلناخي أبكثرية ملحوظة

م ػلسون ابلتغَت ادلناخي % من ادلبحوثُت أبهن92االستبيان حيث بلغت شبانية أسئلة، أجاب 
(، وتباينت مؤشرات ىذا التغَت بينهم، حيث جاء "نقص ىطول األمطار" 4يف ليبيا شكل )
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%، و"زايدة ظواىر الغبار وإاثرة 11.6%، و"ارتفاع درجة احلرارة" بنسبة 15.8بنسبة 
 (.5% أبنو "صبيع ما سبق" شكل )67.6%، بينما أجاب 8.2األتربة" بنسبة 

% أبنو "غلب العمل على التخفيف من 95.6بَت الواجب ازباذىا أجاب وحول التدا
(. وابعتبار أن مسئوليَة التوعية جزٌء من 6حدة ظاىرة التغَت ادلناخي يف ليبيا والعامل شكل )

% أبهنا تقع على 9.5ىذه التدابَت الواجب على اجلهات احلكومية ادلعنية ازباذىا أجاب 
% على "ادلركز الوطٍت 3.5"اذليئة العامة للبيئة"، و% على 4.4"وسائل اإلعالم"، و

% أبن مسئولية التوعية ىي تضامنية وتقع عليهم "كلهم 83.5لألرصاد اجلوية"، بينما اعترب 
% أجابوا أبن "مؤسسات اجملتمع ادلدين 68.2ضافة إىل أن (، ابإل7صبيعاً" شكل )

 (.8غَت ادلناخي يف ليبيا" شكل )واجلمعيات األىلية لديها دور يف التوعية بتهديدات الت
وحول االلتزام ابحملافظة على البيئة بشكل عام وسالمتها ونظافتها يف ليبيا، أجاب 

% أبن ادلرأة الليبية تبدو "أكثر اىتمامًا والتزامًا ابحلفاظ على نظافة وسالمة البيئة يف 13.5
" على نفس القدر من ثنُت% أبن "اال51.5% أبن الرجل ىو األكثر، و5.2ليبيا، وأجاب 

% أجابت أبنو "ال أحد منهما" يبدي اىتماماً 33.6االىتمام، بينما غالبية العينة وبنسبة 
 (.9ابلبيئة شكل )

% أبن "الدولة الليبية ال توفر 95.8أما عن الدولة الليبية وإمكانياهتا فقد أجاب 
% 47.5كما أن   (.12االمكانيات ادلطلوبة للحفاظ على نظافة وسالمة البيئة شكل )

أفادوا أبن "ادلناىج الدراسية يف ليبيا ال تتوفر هبا ادلواضيع اليت تستعرض وتناقش ظاىرة التغَت 
% 38.2% عكس ذلك، وأن 14.8ادلناخي واحلفاظ على سالمة البيئة"، بينما أجاب 

 (.11أجابوا أبهنم ال يعرفون شكل )
 :ت الوطنيةاثلثاً: التشريعات واالتفاقيات الدولية واملؤسسا

حول مدى معرفة العينة أببرز االتفاقيات الدولية اخلاصة ابلتغَت ادلناخي وأىم 
% أبهنم مل يسمعوا عن "اتفاقية األمم ادلتحدة 56.2ادلؤسسات الوطنية ذات العالقة، أجاب 

" CDMومشاريع آلية التنمية النظيفة  UNFCCCاالطارية بشأن التغَت ادلناخي 
 IPCC% مل يسمعوا عن "اذليئة احلكومية ادلعنية ابلتغَت ادلناخي 76(، كما أن 15شكل )
% مل يسمعوا عن "اللجنة الوطنية للتغَت ادلناخي يف ليبيا" شكل 72(، وكذلك 13شكل )
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(. وال شك أبن ىذا يبدو متوافقًا مع غياب التوعية والنشاطات اإلعالمية اليت تسلط 14)
التغَت ادلناخي وأتثَتاهتا، سواء من طرف ادلؤسسات الوطنية الليبية أو  الضوء على ظاىرة

 الدولية.
 :رابعاً:  اجلانب العقائدي الديين

للتعرف على مناحي التفكَت لدى ادلبحوثُت وتعاطيهم مع قضية التغَت ادلناخي من  
% أبهنم 97.5الناحية اإلؽلانية والعقائدية، وتفسَتاهتم وتعليلهم ذلذه الظاىرة الطبيعية، أفاد 

(. أما عن أسبابو 15على يقُت وأتكد "أبن ىناك تغَتاً مناخياً ػلدث يف العامل فعالً" شكل )
% أبهنم يعتقدون "أن اإلنسان وبعض النشاطات البشرية ىي ادلسبب وادلسؤول 95 فأجاب

% أن تكون 54.8(، واستبعد 16الرئيس عن حدوث ظاىرة التغَت ادلناخي" شكل )
"ظاىرة التغَت ادلناخي وزايدة تكرار الطقس ادلتطرف ىي عالمة من عالمات هناية الكون" 

أبن "التعاليم الدينية ربث على ضرورة احلفاظ  %122(، وأصبعت العينة بنسبة 17شكل )
على نظافة وسالمة البيئة وعدم االستهالك ادلفرط للموارد الطبيعية". وال شك أبن يقُت 
ادلبحوثُت وعقيدهتم تتطابق مع التفسَت الطبيعي العقالين والعلمي ذلذه الظاىرة ادلناخية، وىو 

 حة من اجلهات ادلعنية.ما يعزز مواجهتهم ذلا ودعمهم للتدابَت ادلقًت 
 :خامساً: الثقافة اجلوية واملناخية

للثقافة أعلية كبَتة يف تعميق وتطوير ادلفاىيم وترسيخ السلوكيات احلياتية بشكل إغلايب 
أثناء التعاطي مع القضااي ادلهمة واليت من بينها ظاىرة التغَت ادلناخي بكل أتثَتاهتا 

بحوثنب أبنو "غلب على اإلنسان زايدة وعيو بثقافة % من ادل99.5وانعكاساهتا. وقد أجاب 
ادلناخ والبيئة، وابلتايل عملو على سالمة احمليط البيئي الربي واجلوي والبحري كافة" شكل 

(18.) 
وعند سرب آراء العينة عن بعض انعكاسات التغَت ادلناخي والتوقعات ادلستقبلية، أفاد 

اب التغَت الدؽلوغرايف وىجرة البشر من مكان % أبن التغَت ادلناخي سيكون "أحد أسب77.6
% أكدوا أبن تغَت ادلناخ سيؤثر "على اقتصادايت 88.2(، و19آلخر يف العامل" شكل )

الطاقة وأسعار النفط وما يًتتب عنها من غالء يف األسعار وارتفاع تكلفة ادلعيشة" شكل 
ى" تساىم يف زايدة حدة % قالوا أبن "الدول ادلتقدمة "الصناعية الكرب 86.8(، وأن 52)
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% أبن "ىناك مصاحل 81.5(، وقال 51التغَت ادلناخي أكثر من الدول األخرى" شكل )
"سياسية واقتصادية" وراء طرح قضية التغَت ادلناخي هبذا الشكل ادلتسارع والواسع عادلياً" 

% من ادلبحوثُت أبن "الدراسات ادلناخية والسيناريوىات 54.4(، وأشار 55شكل )
تصورات" الدولية حول مستقبل العامل ىي غَت مؤكدة، ومضللة جداً، وهبا الكثَت من "ال

 (.53الشك وعدم اليقُت" شكل )
 :سادساً: العمل التطوعي

نالحظ أنو رغم ادلستوى التعليمي ادلرتفع وادلعارف اجليدة والتحليالت العلمية الصائبة 
وادلعارف  ئأهنا لألسف مل ربول تلك ادلباد اليت أبدهتا العينة حول ظاىرة التغَت ادلناخي إالّ 

همون يف برامج % أبهنم "ال يس72.4قي، حيث أجاب الراسخة إىل عمل فعلي وتطبي
عملية وتطبيقية أو مناشط توعوية تتعلق ابحلد أو التكيف مع ظواىر التغَت ادلناخي" شكل 

معلوماهتم وخرباهتم (، وىو بال شك أمر مؤسف وصادم غلعل اجملتمع يفتقد إىل 54)
 وتعاوهنم يف معاجلة قضية التغَت ادلناخي.

  :اخلالصة – 12
نستنتج من مؤشرات ىذه الدراسة أن قضية التغَت ادلناخي تلقى الكثَت من االىتمام 

ولكنها الزالت ربتاج إىل ادلزيد من التوعية وتسليط الضوء على  ،لدى اجلمهور يف ليبيا
راء على رلاالت احلياة كافًة. كما أابنت الدراسة عددًا من اآل جوانبها الفنية وأتثَتاهتا

مكان االستفادة منها يف تطوير عملية التوعية وإشراك جهات متعددة حكومية وأىلية. ابإل
أو التصدي ذلذه الظاىرة ادلناخية بكل  ،وىو ما يعطي دفعاً وتشجيعاً دلواصلة العمل للتكيف

جراءات التطبيقية فيما ؼلص العلمي وحىت تبٍت بعض اإل ن البحثالوسائل ادلمكنة بداية م
 التكيف معها أو تفاديها.

 :التوصيات – 11  
بيئة، وكذلك فيما ترفع ىذه الدراسة بعض التوصيات العامة بشأن التغَت ادلناخي وال

ليعطي مؤشرات وطنية شاملة أكثر دقة  ؛وتوسيع رلالو اجلغرايف الدراسة هؼلص استكمال ىذ
 وكذلك:
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ودعوة اجلهات ادلتخصصة ذات  ،تطالب الدراسة دبزيد االىتمام بظاىرة التغَت ادلناخي - 1
ادلركز الوطٍت لألرصاد اجلوية بوزارة ادلواصالت وادلركز الوطٍت للتغَتات  :مثل ،العالقة

ادلناخية ابذليئة الوطنية للبحث العلمي، واذليئة العامة للبيئة، واللجنة الوطنية للتغَت 
اخي، واجلامعات بتنشيط برامج التوعية بتأثَتات التغَت ادلناخي على احلياة بشكل ادلن

 عام.
احلاجة ادلاسة لعقد لقاءات أو مؤسبرات سنوية أو دورية خاصة بدراسة التغَتات ادلناخية  - 5

وذلك دلا صارت تلقاه ىذه الظاىرة من اىتمام عادلي يستوجب متابعتها  ؛يف بالدان
نافعها أو ذبنب أضرارىا على الصعيد البيئي واالجتماعي واالقتصادي لالستفادة من م

 والسياسي.
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 :املراجع – 12
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 .والتوزيع واإلعالن، طرابلس
 .مواقف، الدار اجلماىَتية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتو (،1998) رجب أبودبوس، -
 .دار اآلداب، بَتوتيف سبيل ثقافة عربية ذاتية، (، 1993)عبدهللا  عبدالدائم، -
إعالن مكسيكو بشأن السياسات الثقافية، ادلؤسبر العادلي للسياسات الثقافية، ادلكسيك،  -
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